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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 

 

Konaného dne: 31. 1. 2020 Číslo: 1/2020 

 

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ Dana REJLOVÁ 

  

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Ing. Petr SAMEK Aleš BOZNER 
 Martin SMĚLÝ Miroslava 

ONDRUŠOVÁ 
Dana REJLOVÁ 

    

  

Program zasedání 
1. Zahájení 
2. Dopravní značení 
3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebný pozemek 7/11 
4. Územní plán - informace 
5. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 
6. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020-2022 
7. Právní služby - vyúčtování 
8. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava 
9. Marius Pedersen - Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovanými 
složkami 
10. Ekokom - Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
11. Dětská hřiště, dotace 
12. Závěr 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a 

občany a seznámil je s programem zasedání. 

 Starosta obce informoval zastupitele, že celé zasedání zastupitelstva bude nahráváno, a 

to z důvodu kvalitního vyhotovení zápisu ze zasedání OZ. 

 

2. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

Martin Smělý předložil upravený návrh dopravního značení obce. Diskuse se rozpoutala o 

to, zda na průjezd Zábřezím nechat povolenou rychlost 30 km v hodině nebo 40 km v hodině. 

Debatovalo se o možnostech usměrnění skutečné rychlosti vozidel, jako informativní radar a 

podobně. 

Nakonec dal starosta hlasovat o předloženém návrhu s rychlostní zónou v Zábřezí         30 

km/hod. 

4 hlasy PRO; 1 hlas PROTI; 1 hlas ZDRŽEL SE 

 Dokument č.:  

Datum vyvěšení: 9. 2. 2020 

Datum sejmutí:  
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3. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNÝ 

POZEMEK 7/11 

Předsedající předložil žádost se smlouvou o zřízení věcného břemene č. 9900080413/2/2019 

mezi obcí Zábřezí-Řečice, společností GasNet s.r.o. a Barboru Pluhařovou. 

Paní Pluhařová chce odkoupit od dodavatele energie plynový sloupek do svého vlastnictví a  

potřebuje zajistit přístup, k tomuto objektu.  

Starosta navrhl tuto smlouvu schválit s poplatkem ve výši 1.000,-Kč 

O smlouvě se hlasovalo. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

4.  ÚZEMNÍ PLÁN - INFORMACE  

Starosta informoval o průběhu zpracovávání územního plánu. Stavební odbor MÚ Dvůr 

Králové nad Labem zpracoval připomínky Krajského úřadu KHK a předal je k zapracování 

projektantce. Ta by novou verzi během února měla vrátit na MÚ a po té dojde k veřejnému 

projednávání v obci. 

 

5. ŽÁDOST O PROJEDNÁNÍ PŘIPOJENÍ SE K MEZINÁRODNÍ 

KAMPANI "VLAJKA PRO TIBET"  

Starosta přečetl žádost společnosti Lungta o projednání připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Jedná se o mezinárodní kampaň, která připomene 60. výročí povstání Tibeťanů proti 

čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové republiky. 

Vyvěšením tibetské vlajky 10. března na budově úřadu nebo na jiném čestném místě se 

vyjadřuje symbolická podpora malému národu, který má podobně jako naše země před rokem 

1989 přímou zkušenost s totalitním režimem a s okupací. Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla 

v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších 

symbolických akcí na podporu Tibetu. 

 Členové zastupitelstva se postupně vyjádřili k této výzvě a pak se o připojení ke kampani 

hlasovalo. 

3 hlasy PRO; 1 hlas PROTI; 2 hlasy ZDRŽEL SE 

 

6. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA 

OBDOBÍ 2020-2022  

Starosta předložil Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020-2022 

vypracovaný MÚ Dvůr Králové nad Labem. 
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Plán se týká nejen potřeb občanů Dvora Králové nad Labem, ale zahrnuje i potřeby občanů 

z celého Královédvorska. Dokument byl zaslán zastupitelstvu k projednání jako celek, případně 

ke schválení cílů a opatření, které se týkají našich občanů. 

Obec má možnost vyslat své zástupce do pracovních skupin, které budou vyhodnocovat a 

aktualizovat plán. 

Vzhledem k rozsahu díla (175 stran) rozešle starosta zastupitelům plán k prostudování. 

 

7. PRÁVNÍ SLUŽBY - VYÚČTOVÁNÍ 

Předsedající předložil přítomným vyúčtování JUDr. Hrušky za jeho služby týkající se 

soudního řízení s paní Brunovou.  

Žalobu žalující strana stáhla několik dní před soudním řízením. Celkové náklady na právní 

služby JUDr. Hruška vyčíslil na 19.481,-Kč. V tom jsou 4 úkony v rámci soudního řízení a 3 

úkony v rámci správního řízení ( to je sepis dopisu na vodoprávní úřad, sepis vyjádření k 

odvolání a komunikaci s paní Mgr. Ševlovou na MÚ ). 

Usnesením soudu bylo paní Brunové nařízeno zaplatit náklady obce na úkony v rámci 

soudního řízení a to ve výši dané vyhláškou. Ty činí 8.712,- Kč. Zbylé náklady jdou na vrub 

obce.  

 

8. ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA POMOC OBCI 

BUBLAVA 

Starosta přečetl žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava vyhlášené 

Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí. Krušnohorská obec Bublava se do 

potíží dostala díky megalomanskému projektu stavby akvaparku v letech 1999 – 2002. Dluh ve 

výši 31 mil. Kč se obec snaží poctivě splácet. K dnešnímu dni činí 12,9 mil. Kč. 

Po přečtení celé žádosti a kratší diskusi nechal starosta hlasovat, zda do veřejné sbírky 

přispět. 

0 hlasů PRO; 6 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

9. MARIUS PEDERSEN - DOHODA O SAMOSTATNÉM POPLATKU ZA 

NAKLÁDÁNÍ SE SEPAROVANÝMI SLOŽKAMI 

Firma Marius Pedersen zaslala návrh dohody na recyklační poplatek na odpadní papír. 

Firma uvádí, že v poslední době se ceny za směsný papír dramaticky snížily a stává se z něj 

těžko obchodovatelné zboží. Proto s účinností od 1.2.2020 zavádí recyklační poplatek ve výši 

900 Kč / tunu. 

V případě nepodepsání dohody přestane firma papírový odpad odvážet. Zastupitelé 

debatovali o jiných možnostech, ale k lepšímu řešení než podepsat dohodu nedospěli. V roce 

2018  naše obec sesbírala 0,52 tuny papíru.  
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Nakonec nechal starosta o schválení dohody hlasovat.  

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

10. EKOKOM - SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A 

VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ 

 

Starosta předložil ke schválení smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů. 

Na základě této smlouvy se bude čtvrtletně vyhodnocovat množství sebraných tříděných 

odpadů a obec bude firmě Ekokom fakturovat odpovídající částky. Peníze firmě Ekokom platí 

firmy, které dávají obaly do oběhu. 

Po seznámení se smlouvou o ní nechal starosta hlasovat. 

6 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů ZDRŽEL SE 

 

11. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, DOTACE 

Dana Rejlová informovala o navázání kontaktu s neziskovou organizací, která spolupracuje 

s Královehradeckým krajem a zabývá se dotacemi pro obce. Máme možnost jim specifikovat 

oblasti, ve kterých by obec chtěla žádat o dotace a tato organizace jednak obec upozorňuje na 

vyhlášené dotační tituly a jednak se snaží prosazovat témata po kterých je u obcí poptávka. 

 

V současná době obec řeší tyto problémy: oprava požární nádrže, dětské hřiště, prostranství 

pro popelnice a úřední desku v Řečici, místní komunikace, údržba zeleně, sportoviště. Další 

náměty mohou poskytnout občané. 

 

12. ZÁVĚR 

Starosta obce poděkoval občanům a zastupitelům za účast a veřejné zasedání ukončil. 

 

 

Zapsal: Petr SAMEK  Starosta obce: Martin JANEČEK 
     

 

 

    

     

     

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ  Dana REJLOVÁ  
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ – ŘEČICE 
 

Konaného dne: 31. 1. 2020 Číslo: 1/2020 

 

Ověřovatelé: Miroslava ONDRUŠOVÁ Dana REJLOVÁ 

  

Přítomní zastupitelé: Martin JANEČEK Ing. Petr SAMEK Aleš BOZNER 
 Martin SMĚLÝ Miroslava ONDRUŠOVÁ Dana REJLOVÁ 

 

  

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE SCHVALUJE: 

• Návrh dopravního značení obce. 

• Smlouvou o zřízení věcného břemene č. 9900080413/2/2019 mezi obcí Zábřezí-

Řečice, společností GasNet s.r.o. a Barboru Pluhařovou. 

• Dohodu o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami s firmou 

Marius Pedersen. 

• Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou Ekokom. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE NESCHVALUJE: 

• Žádost o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

• Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE BERE NA VĚDOMÍ: 

• Informaci o průběhu zpracovávání územního plánu. 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2020-2022 

• Vyúčtování JUDr. Hrušky za jeho služby týkající se soudního řízení s paní 

Brunovou 

• Informaci o možnostech dotací. 

 

 

 

 

   

Ing. Petr SAMEK  Martin JANEČEK 

Místostarosta obce  Starosta obce 


